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 פרשת נחשבת    :שיעור נשים
 

 בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד
 

 יהודית אזרד :מרצה
 

 קריאת תהילים 14:45בשעה 
 15:00השיעור בשעה 

 

 מזכיר הישוב –: מוטי רוזיליו משלחן המזכירות

 

 שלט כניסה לישוב:
 

יש יוזמה מבורכת של המועצה להציב שלט בכניסה 
 לכל ישוב שיבטא את אופי הישוב.

אנחנו מחפשים אומן/ אומנית/ גרפיקאי/ת בעלי 
מעוף ורעיונות לשרטט או לצייר סקיצה שתבטא את 

 אופיו של הישוב. 
המעוניינים לראות דוגמאות של ישובים אחרים 

 ומצגת יפנו אלי או לבריינה ונשלח במייל.
 

   שירותי משרד הפנים:
 

להלן זמני קבלת שירות בשלוחת משרד הפנים של 
 המועצה בתקופה הקרובה: 

 19לנובמבר,  5לאוקטובר,  22בחשמונאים בימי א': 

  . 17:30 - 16:00בשעות  – לנובמבר

 מרכזת הקהילה: בריינה הרטמן
 bryna@012.net.ilvaad_  4שלוחה  9761493

 

 25.10,ה' חשון:  ביום רביעי, חוג יוגה לנשים

יתקיים שעור ניסיון לחוג בחדר חוגים  20:00בשעה 
 לחודש. ₪ 150החוג יעלה של האולם ספורט. 

מומלץ להגיע עם מזרן יוגה אישי אם יש. כולן 
 מוזמנות!!

 
, בשעה 26.10ביום חמישי, ו' חשון,  חוג קרב מגע:

חשיפה לחוג קרב מגע חדש של  יתקיים שעור 13:30
בנים/ בנות )אם  ו' –לכיתות ג'  SAFE –B חברת

למידע  )יהיו מספיק נרשמים נפריד בין הקבוצות
 נוסף ניתן לגשת לאתר של החברה:

 www.km-Bsafe.com 

 
תוח קבוצה מח לפהמדריך יש  :הנדסאי חוג לגו

בימי שני. אם יש ילדים  17:00 ה' בשעה-לכיתות ד'
שמעוניינים אתם מוזמנים לבוא לשעור ניסיון בשעה 

 .23.10זו ביום שני הקרוב, ג' חשון, 

 
פעם בשבוע בימי ראשון, שלישי או  הסעת קשישים

 ממועדון הקשישיםאנחנו זקוקים למסיעים חמישי 
מחברות  2-3איסוף  - 12:30בשעה  ןחזרה לבתיה

 המועדון והשבתן לביתן בחשמונאים או בגני 
נהגים פנויים על פי צורך  מחפשיםכמו כן, מודיעין. 

או לאיסוף חברות המועדון בימי ראשון, שלישי 
מבתיהן והבאתן  8:45/ 8:30בשעה בבוקר חמישי 

 אל המועדון. 
 

ווה פשוטה שמאפשרת למשתתפות המועדון זוהי מצ
 נהדרת. הנות מפעילות חברתית ילצאת מבתיהן ול

 
ריין,  רונית בונומו, דב גילאור, דבי נידרברג, דבורה

ספר ישמחו ל חיה שטיינבךו נעמי רוזן, רובין שרייבר
נו. אם יש באפשרותכם להתחייב תילכם על חויו

 קשר איתי. מעוניינים, אנא צרו  ואתם
 

הרכבים אינם יכולים להיות גבוהים מדי כדי 
 כנס ולצאת בקלות. ישהקשישים יוכלו לה

  הליכונים. ויש צורך במספיק מקום עבור
 

 054-9439692 :דבי נידרברג    תזכו למצוות! 

 תנחומים
 

 לגרייס פיליפסון על מות אמה

 מדרשוקו
אנו צוות נחשון חשמונאים החלטנו לארגן לנוער מידי שבוע 

ביום שלישי *מדרשוקו*! )לימוד+שוקו(. על מנת שתהיה 
למידה  נעימה ומהנה נשמח אם תוכלו לתרום שוקו/ חלב/ 

 עוגיות/עוגות. 

ניתן להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת או לרפואה או 
 צירת קשר:לי להצלחה וכו׳.

 0586900393 -רחל          0556688121 -עדן

 תודה מראש

mailto:vaad_bryna@012.net.il


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                  
 

 

 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 שבת שלום וחודש טוב!!
 

 

 לאה מדעיותיקים בקהילה:  

 

התכנית מתחילה ביום רביעי   :תכנית קתדרה

. התכנית במלואה מופיעה 25.10ה' חשון,  הקרוב,
  בחוברת חוגים.

של לת נופשון איתקבלו מידע על הקרוב במפגש 
 הנופשון יתקיים בין  .בקהילהעמותת ותיקים 

 .11-14.2.18ה

 מפגשיר והרצאה:

תודה  התקיימה מסיבת ר"ח מוצלחת. ביום שלישי
רבה לרפי חתוכה על ההרצאה ולשרה פלדמן על 

 השירה בצבור!
 

  סיור בנאות קדומים:

 . בשעות הצהריים 6.11יום שני, י"ז חשון, יתקיים ב
 13:30הסיור, "בעקבות נשים שהעזו" יתחיל בשעה 

 דו בארוחה קלה. וייערך כשעתיים. אחריו תתכב
לאדם. הרשמה דרך בריינה  ₪ 50מחיר השתתפות: 

 או לאה
 

 . פרטים בהמשך.19.11במסיבת ר"ח כסלו: 

 
 

 מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב! פינת הברכות:

 

ליואל וציפי יאנג לרגל הולדת הנכד, בן * לידות:

 לעדינה ומשה סויסה
*לדב וברברה גילאור לרגל הולדת הנינה, בת למאיר 

 ומרים
*לשלום ואיריס שטרן לרגל הולדת הנכד, בן לשילה 

 שטרן והדס
*ליהודה ומיכל שווגר לרגל הולדת הנכד, בן לטליה 

 ומורדי גרינברג
*לאיתמר וורד באב"ד לרגל הולדת הבן, נכד לרבקה 

 לסינגר
בן  ,הולדת הנכדרגל לאלכס ובלהה גליקסברג ל *

 לישראל ומיכל גליקסברג
בת  ,הולדת הנכדהרגל ן ועפרה דה רוס ללאלחנ *

 ליובל ורעות דה רוס
 

בת המצווה לרגל  ליגאל וקרן מרקוס *בת מצוה: 

 אדירהבתם של 
 

לפרדי ורובין זמל לרגל בר המצווה של *בר מצוה: 

 בנם איתן
בר המצווה של  *לאלכס ובלהה גליקסברג לרגל

 הנכדים התאומים
 

*לחנה ואושי שפיגלמן ולג'וש ואלי כהן  אירוסין:

 יונינהולרגל אירוסי שמואל 
עדי לאוהד  בנםאירוסי רגל אביעזר ללדוד וענת  *

 לקס
 *לסת' ולורי גרסון לרגל אירוסי בנם דב לשיראל

 ולד מפ"תג
 

בנם נישואי רגל לנתי ואביבה הורוביץ ל*נישואין: 

 אביגיל פיטרסלשלום 
*לשרה ואלי טאניס לרגל נישואי נכדתם, דורלי לטל 

 כהן מטלמון
 

 :בכל שבוע למייללשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי  יש
vaad_bryna@012.net.il 

 

 
 

 תושבים יקרים ):
בקיץ האחרון ארגנו קייטנת קיץ במשך חמישה ימים 

 קו לחיים  )עמותה לילדים בעלי צרכים מיוחדים(.  לילדי
 הילדים הגיעו ביום שלישי להפנינג מטורף! 

ביום למחרת נסענו לגן החיות התנכ"י ולעין פאשחה 
 )עיינות צוקים(. 

ביום חמישי קמנו נורא מוקדם על מנת שנוכל להספיק 
אביב ושם בילינו בלונה -המון אטרקציות. נסענו לתל

 ובמופע מצחיק של אנדרדוס. פארק, בשייט 
ביום הרביעי )יום שישי( היה לנו בבוקר סדנת תיפוף 

ולאחר מכן נסענו לבאולינג בישפרו סנטר ואכלנו 
 פלאפל. כשחזרנו ליישוב כולם חזרו להתארגן לשבת. |
בערב שבת אירגנו קבלת שבת לכל הישוב ולאחר מכן 

 היה סעודת ערב שבת לכל הנוער עם קו לחיים! 
ת בבוקר הילדים אכלו אצל המשפחות המארחות בשב

 ובצהריים שיחקנו במשחקי קופסא. 
לקראת סוף השבת היה לנו סעודת שלישית לכל היישוב 

 ובמוצאי השבת היתה הרקדת סיום ונפרדנו.
אנו רוצים להודות לכל תושבי היישוב על שיתוף 

 הפעולה שלכם, 
ובן ימים! לא מ 5למשפחות שאירחו חניך וחונך למשך 

 מאליו ומוערך מאוד.
לכל מי שתרם סכום כסף שבזכותו יכולנו לממן את 

 הוצאות הקייטנה,
לכל מי שתרם ארוחות בוקר וערב במועדון נוער עבור 

 החניכים והחונכים.
 למזכירות היישוב שעזרו בכל דבר שהיינו צריכים.

 לוועדת נוער+ וועדת בני עקיבא שתמכו לאורך הדרך 
מרחב ירושלים שהגיעו להתארח  לעמותת קו לחיים,

 ולזכות אותנו במצווה ענקית.
 

 כבר מחכים לקייטנה הבאה בקיץ הקרוב בעז"ה!):

 צוות נחשון מורשה חשמונאים.
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